SZIKRA JÁNOS

Földember, égember
Elindulni, hazatérni egynemű.
Az irány nem azonos.
Vándorsaru, fagyökér és párducizom ugyanaz.
Azonos a földszintről ugrani
vagy kilépni egy délután a tizedikről –
nem ugyanaz, egynemű.
Képernyőn jégtáncot nézni,
bányagödörben félcipőben korcsolyázni egynemű,
nem ugyanaz.
Vászonra szétnyíló nőket pingálni,
akkor és ott molotovkoktéllal tankra vadászni azonos,
nem egynemű, nem ugyanaz.
A gyóntatószékből kisurranó gyilkos
a körúton is ugyanaz az elkövető,
sejtről sejtre azonos.
A közöny a jótékonysági koncert
bevételén pöffeszkedve is közöny marad.
Azonos, egynemű, ugyanaz.
Egynemű a földember,
az égember, ugyanaz a vízember, a légember,
a kőember azonos.
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[ Szikra János versei ]

Hajadban lángosolaj
Semmilyen év, semmilyen évszak –
északról csap le a falura a szél.
Vasbottal koppan a nyolcadik karácsony,
fekete vasbottal koppan karácsony,
feketemunkásnak fekete karácsony.
Nem írok rólad hasonlatot.
A
és
és
te

fehér mellű néger asszonyok
a fekete mellű európai asszonyok
a pepita mellű pepita asszonyok között is
vagy a leginkább hozzám való.

Még szunnyad a visszér a térded alatt,
mikor az ágy elé dördül az első hajnali busz
s itt hagyod borongó emlőd emlékét,
halántékod és combod illatát –
moccan a tészta karodban,
ujjadban zizzen a liszt,
hajadból fölsóhajt a tegnapi fáradt lángosolaj.
Nem írok rólad hasonlatot,
mert senki sincs hozzád hasonlatos.
Estére vállad a földre húzza a semmi.
Mi is szeretnénk enni.

2010.

JÚNIUS
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[ Szikra János versei ]

A szél arca
Nem hallom a szél sírását,
a lomb zúg, ha a szél a fába ütközik.
Nem látom a szél karját a szélben,
az ág lendül, ha a szél a fába költözik.
Nem érzem a szél illatát,
csak a diólevél keserű szagát.
A szél hangja a lomb zúgása,
a szél teste az ág forgása, vergődése,
a szél szaga dióillat, tengerillat, trágyaszag.
A szél arca az ember arca.
Ott sejtem a szél lelkét a szélben,
ahol a szél a semmibe ütközik.

Az Aranycsapat, 1954
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